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קודם כל  -רפואה שלמה לכל  16חולי הקורונה תושבי משגב ושהייה רגועה וברוכה,
לכל  243התושבים שנמצאים בבידוד .בריאות ,חודש טוב!
אנחנו בתוך הגל השני .אנחנו לומדים את סכנות היהירות ,ונוטים לסגת במצב
של חוסר וודאות ,לתוך העמדות שלנו הרגילות .בכל זאת ,עברנו שלבים של
התמודדות ,ועכשיו אנחנו ניגשים לסיבוב נוסף עם משאבים שונים .מצד אחד אנחנו
״מתורגלים״ ,מצד שני חלק מהמשאבים שלנו מדולדלים .אנחנו ניאלץ להיאחז שוב
אחד בשני .אנחנו ניאלץ שוב ללמוד את ערך הענווה ולהכיר בחולשותינו ,ובחוסר
השליטה שלנו בנסיבות חיי היום יום .אני רוצה לאחל לכל מי שקורא שימצא את
השקט הנדרש ,כדי לאפשר לעצמו להשתלב עם משפחתו ועם קהילתו בטלטול
שהולך לעבור על כולנו .אנו נדרשים לשנות הרגלים ,זה מאתגר ולפעמים קשה .אני
והמועצה אתכם ובשבילכם.

עובדי מועצה אזורית משגב עוסקים בחינוך ובקהילה ,בתברואה ותשתיות ,בתכנון,
רישוי ופיקוח .כולם ימשיכו לשרת את הציבור לפי ההנחיות שיתקבלו ,ועל אף כל
המגבלות והקשיים.
העובדים הסוציאלים באגף רווחה שובתים .אני מזדהה עם דרישותיהם .שכר הוגן,
מוגנות ,עומסי עבודה סבירים .הצטרפתי ביום שני לעמיתיי מראמה ,מג׳ד אלכרום,
דיר אלאסד וכרמיאל ,בהפגנה לתמיכה במאבקם.

בפגישת זום עם נציגי ציבור מיובלים ,אשחר ,ערב נעים ,אשבל ,סלאמה ,חוסנייה,
לוטם ומעל"׳צ ,עדכנתי במאמצים המשותפים שלנו עם סח'נין ועראבה לפיתוח
כביש  805ולהרחיב את אזור התעסוקה של סח'נין צפונה לכוון הכביש המתוכנן
ממזרח לאשבל .גם על היוזמה המבורכת של הקמת מיזם עתיר מדע בין עראבה
ללוטם.
אולי בגלל המתח שכולנו נמצאים בו ,התפתחה ביישובים הבדווים ״תאוריית
קונספירציה״ בקשר ל״קנונייה״ שלא הייתה ולא נבראה .הוועדה האסטרטגית
בראשות סגן ראש המועצה ונציג סלאמה במליאה  -שותפי לדרך  -אחמד ,החליטה
לפני כחצי שנה לבחון אופציות שונות למתווה פיתוח שכונות חדשות ,ובין השאר
גם את האפשרות להסדיר חוק עזר לתשתיות .המטרה  -להקל על משתכנים
ויישובים שמבקשים לקלוט זוגות צעירים ובני מקום .תחשיב שהוכן ע"י חברה
שעוסקת בכך הוכן לבקשת הוועדה ,והוא הוצג השבוע להנהלת המועצה .עצם
העיסוק בעניין ,הצית שמועה כאילו המועצה מתכננת לעשוק את בעלי הקרקעות
הפרטיות ביישובים הבדווים .ובכן  -״לא דובים ולא יער״ .המועצה דבקה בשיח
ציבורי פתוח ובקידום היישובים הבדווים .עשרות פרוייקטים מקודמים ביישובים
הבדווים .מאות מגרשים יצאו כבר לשיווק ,או מתוכננים לצאת לשיווק בקרוב.
תכניות מתאר ותכניות מפורטות מקודמות בהיקף חסר תקדים .הוועדה הציבורית
תמשיך לבדוק אופציות .אנחנו נמשיך לקדם את האינטרסים של תושבינו הבדווים
ע"פ סולם הערכים שלנו ,ובהתאם לתכניות האסטראטגיות .לא נקדם שום מהלך
שיפגע בשאיפות התושבים הבדווים לקדם את היישובים שלהם ,ולבנות בתים
לילדיהם באדמתם .אני יודע שאנו מצויים במבחן של אמון ובמשבר כלכלי ,אבל יש
גם אמת! האמת היא שמועצה אזורית משגב תמיד תהיה חלק ״מהפתרון״ ולעולם לא
חלק ״מהבעיה״ .תרגיעו!
נפגשתי עם הנהלת שכניה ב״זום״ ועם הנהלת אשחר לסיור בשכונה החדשה
שנבנית .ההרחבה גובלת בבתי ערב נעים ומתעוררות ,כמו ביישובים רבים אחרים,
סוגיות שכנות ,תיאום ושיתוף פעולה.

גם בפלך סיירתי בשכונה החדשה שחלקה כבר מאוכלסת ,ובמבנה המגורים הזמניים
לקליטה שמסתיימת בנייתה בימים אלו .ישבתי עם הנהלת פלך לישיבה במבנה
הרב תכליתי החדש שלהם ,ושוחחנו על עתיד גוש היישובים פלך ,תובל וכישור ,ועל
שיתופי פעולה אפשריים עם דיר אלאסד ועם ירכא.

לפני החמרת המגבלות ,זכיתי להשתתף במפגש סיום שנה של כל מנהלי בתי הספר
של משגב באבטליון.

יישר כוח לכל המנהלים שמתמודדים עם אתגרי החינוך ,במקביל לאתגרי הקורונה.
אתם המשאב הכי יקר שלנו ,ואתם מטפלים באוצר היקר ביותר שלנו  -ילדינו
ועתידנו ! אנו נערכים לשנת לימודים מאתגרת במיוחד .אני אתכם ועם נועה  -מנהלת
אגף חינוך בכל מכל כל.
נפגשתי השבוע עם עובדי אגף החינוך שמטפלים בקמפוס בתי הספר התיכוניים
ועם עובדי אגף משאבי אנוש .נפגשתי עם עובדי ״קולחי משגב״ ועם כל מנהלי
האגפים של המועצה ,מזל שהספקנו לפני כניסת המגבלות הנוספות להיפגש
ב״לייב״.

עובדי מועצה אזורית משגב המסורים מוכנים ומצפים לכל אתגר ,תוך שאיפה
למצוינות ולהנחלת תודעת שירות בכל הממשקים .אנחנו נעמוד בכל אתגר!
נפגשתי עם פורום יושבי ראש היישובים והצגתי את ״פריצת הדרך״ האחרונה
ביחסים ה״דו-רובדיים״ במשגב .אנחנו ״בפנים״ .הטיפול של המועצה לא נעצר
יותר בשער היישוב .ערכנו סקר ,ואנו נערכים לתכנית רב שנתית לשדרוג תשתיות
כבישים ,ניקוז ,תאורה ושטחי ציבור בתוך היישובים .המלאכה מרובה! בהקשר זה
גם נעשות הבדיקות והתחשיבים של פיתוח התשתיות .שוב אני מדגיש  -זהו שורש
העניין ,ולא שום רצון לפגוע בבעלי האדמות הפרטיות ביישובים הבדווים.
נפגשתי השבוע עם מנכ״ל אזור התעשיה בר לב  -אבי ,עם מנהל פיתוח עסקי של
המועצה ומנכ"ל החכ"ל  -שמוליק ,ועם נציגי חברת ״תפן ג״ בקשר ליישוב לבון.
נפגשתי השבוע עם תושבים ונציגי ציבור ממורן ,הר חלוץ ,גילון ,לבון ,תובל ,אשחר,
סלאמה ,עצמון ,דמיידה וערב נעים.

אתמול היה ״שבת שמעו״ .בפרשת ״מטות  -מסעי״ קראנו על מסע הנקמה של בני
ישראל במדיין ,ובעניינים שונים על הנחת ה״בעלות״ של גברים על נשים ,ועל הנחות
שונות שבטיות/פטריארכליות/נוודיות כגון ״גאולת דם״ וכללי נישואין בין שבטיים.
משתקפת תמונת מציאות שבטית/נוודית שבה העלילה מתרחשת .אין פה ״תקינות
פוליטית״ .נראה לי שבמידה רבה המתח בין חברה ״שבטית״ לבין חברה ״מעמדית״
עדיין משפיע על חיינו ,בוודאי על המצב הפוליטי במזרח התיכון .השאיפה המודרנית
לחברה ״פתוחה/ליבראלית״ ,היא פיתוח ועידון מסויים של מציאות ״מעמדית/
רכושנית״ (בניגוד למציאות ״שבטית״) .הערכים שלנו  -מוסריות ,אנושיות ,חמלה,
אמינות הם ערכי היהדות .גם ערכי האסלאם ,גם ערכי הנצרות  -מעניין.
מנהלת בית הספר היסודי משגב  -לאה ,הקריאה במפגש שהיינו בו ביום חמישי
ציטוט מרבי נחמן .לכל רועה יש שיר מיוחד ,שיר של רועה הוא תולדה של המרעה
הטבעי וצרכי העדר של הרועה .אני מרגיש שהאדמה שאנו חיים עליה והעשב
שצומח עליו ספוגים בשפות שונות ובאמיתות שונות ובאמונות שונות ,אבל הן כולן
בעצם פתחים לאותו מקום .השבוע ביום רביעי ראש חודש מנחם אב .״ממעיטים
בשמחה״ .חודש טוב!

שלכם,
דני עברי

